
Gmina Jastków: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego i

wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Ożarowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja”

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020, Oś. Priorytetowa: 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działaenie: 12.6 Kształcenie

ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Ogłoszenie nr 536655-N-2019 z dnia 2019-04-11 r. 



Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastków, krajowy numer identyfikacyjny 53523800000000, ul.

Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3 , 21-002  Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143,

e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (URL): www.jastkow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 



Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.jastkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.jastkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego,

multimedialnego i fotograficznego i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach oraz Szkoły

Podstawowej w Ożarowie 

Numer referencyjny: UG.271.28.2019.CT 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty



budowlane: Część 1 Dostawa sprzętu ICT do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach oraz

Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowi załącznik do SIWZ) 1. urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia

umożliwiające konfigurację V-Lanów) -2szt. 2. okablowanie strukturalne - umożliwia wykonanie

szkolnych sieci komputerowych 1 szpula (305 m) – 5szt. 3. system zarządzania siecią – oprogramowanie

służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole – 2szt. 4. ruter z wbudowanymi

lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe

służące do łączenia różnych sieci komputerowych – 3szt. 5. klimatyzator – urządzenie niezbędne do

zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń infrastruktury sieciowej – 4szt. 6. serwer plików

NAS - urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS Network Attached Storage) minimum 2

dyskowy – 2szt. 7. punkt dostępowy - urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za

pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego – 1szt. 8. przenośny komputer dla ucznia, wraz z

oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera - urządzenia wyposażone w

zainstalowany system operacyjny – 35szt. 9. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z

oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera - urządzenia wyposażone w

zainstalowany system operacyjny – 8szt. 10. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie

współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 5szt.

11. drukarka 3D - urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych

obiektów na podstawie komputerowego modelu – 3szt. 12. wielkoformatowe, niskoemisyjne,

interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne – 5szt. 13.

wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np.

wideoprojektory z uchwytem ściennym – 5szt. 14. cyfrowe systemy pomiarowe - służące do

otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej – 3szt. 15. roboty

– urządzenia służące do nauki robotyki i programowania – 5szt. 16. wizualizer - urządzenie służące do

prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i

przestrzennego przedmiotu – 4szt. 17. system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który

pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia – 2szt. 18.

dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym -

szafa przystosowana do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów oraz tabletów – 2szt. 19.

zasilacz UPS - urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie pracy urządzeń elektronicznych w

przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS) – 1szt. 20. cyfrowe urządzenie zapisujące

obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem - urządzenie zapisujące obraz i dźwięk podobnie jak



informacje w pamięci komputera -1szt 21. Aparat fotograficzny – 2szt. 22. Rzutnik multimedialny -2szt.

23. Ekran do rzutnika multimedialnego -2szt. 24. Odtwarzacz CD z głośnikami - 4szt. 25. Tablica

interaktywna – 2 szt. 26. Drukarka – 1szt. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa w

Płouszowicach, Płouszowice Kol. 17, 21-002 Jastków oraz Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Ożarów

160, 24-150 Nałęczów. Część 2 Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej

im. B. Prusa w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ): 1. Lupa o śr. 55 mm -9szt. 2.

Lupa o śr. 90 mm -9szt. 3. Pudełko do obserwacji okazów (z 2 lupami) -10szt. 4. Pudełko do

obserwacji okazów (z 3 lupami) – 10szt. 5. Zestaw pudełek do obserwacji okazów- 10szt. 6. Lornetka –

10szt. 7. Teleskop – 2szt. 8. Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii -7szt. 9. Mikroskop z

kamerą USB – 2szt. 10. Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów – 4szt. 11. Zestaw

preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne - 4szt. 12. Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki

ssaków – 4szt. 13. Zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby – 4szt. 14. Zestaw preparatów

mikroskopowych - co żyje w kropli wody– 4szt. 15. Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki

człowieka cz. I i II – 4szt. 16. Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione

chorobowo– 4szt. 17. Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne – 4szt. 18. Zestaw

preparatów mikroskopowych - przyroda– 4szt. 19. Zestaw preparatów biologicznych - 50 preparatów –

3kpl. 20. Zestaw preparatów biologicznych - 100 preparatów – 2kpl. 21. Taśma miernicza – 6szt. 22.

Stoper – 10szt. 23. Termometr z sondą – 10szt. 24. Termometr laboratoryjny – 10szt. 25. Termometr

zaokienny – 7szt. 26. Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii – 8szt. 27. Waga

szalkowa z tworzywa + odważniki – 6szt. 28. waga szalkowa metalowa + odważniki – 6szt. 29. Kompas

– 10szt. 30. Deszczomierz – 10szt. 31. Barometr – 10szt. 32. Wiatromierz – 10szt. 33. Higrometr –

10szt. 34. Zestaw areometrów – 8kpl. 35. Zestaw siłomierzy – 9kpl. 36. Miernik uniwersalny wielkości

elektrycznych – 10szt. 37. Elektroskop - 8szt. 38. Zestaw pałeczek do elektryzowania – 8kpl. 39.

Żarówki miniaturowe 6 V – 70szt. 40. Żarówki miniaturowe 3,5 V – 50szt. 41. Oprawki do żarówek –

70szt. 42. Diody LED – 50szt. 43. Przewodniki - 15szt. 44. Izolatory – 15szt. 45. Oporniki - 15szt. 46.

Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” – 14szt. 47. Silniczek elektryczny - 15szt. 48. Sygnalizator

piezoelektryczny – 15szt. 49. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych, który zawiera ww

elementy (poz. 20, 21,23, 25,26) + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii – 7szt.

50. Baterie płaskie, alkaliczne - 4,5V – 20szt. 51. Bat. okrągłe alkaliczne - 1,5V – 20szt. 52. Bat.

płaskie, typ 6F22 - 9V – 20szt. 53. Zes. magnesów sztabkowych – 10kpl. 54. Zest. magnesów

podkowiastych – 10kpl. 55. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 10szt. 56. Magnes neodymowy



10szt. 57. Igła magnetyczna – 10szt. 58. Zestaw soczewek – 9kpl. 59. Lusterko płaskie podwójne

rozkładane – 9szt. 60. Lusterko wklęsło-wypukłe – 9szt. 61. Pryzmat (akrylowy lub szklany) - 9szt. 62.

Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) – 9kpl. 63. Zestaw cylindrów o równych masach i

różnych objętościach – 9kpl. 64. Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach- 9kpl. 65.

Zestaw klocków – 8kpl. 66. Zestaw klocków plastikowych – 8kpl. 67. Piłka do tenisa – 9szt. 68. Piłka

piankowa do tenisa – 9szt. 69. Zestaw sprężyn metalowych – 6kpl. 70. Pojemnik próżniowy z pompką –

5szt. 71. Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym – 5szt. 72. Zestaw skał i minerałów –

3kpl. 73. Stetoskop – 4szt. 74. Ciśnieniomierz – 5szt. 75. Próbówka szklana - 18 cm, śr. 18 mm –

200szt. 76. Statyw na próbówki - 15szt. 77. Kolba okragłodenna – 15szt. 78. Kolba stożkowa – 20szt.

79. Zlewka niska plastikowa – 20szt. 80. Zlewka niska szklana – 20szt. 81. Zlewka duża szklana o

pojemności 250 ml – 20szt. 82. Zlewka duża szklana o pojemności 500 ml – 20szt. 83. Cylinder

miarowy plastikowy o pojemności 25 ml – 15szt. 84. Cylinder miarowy plastikowy o pojemności 50 ml –

15szt. 85. Cylinder miarowy plastikowy o pojemności 100 ml – 15szt. 86. Cylinder miarowy plastikowy

o pojemności 250 ml – 15szt. 87. Moździeż z tłuczkiem - 15szt. 88. Mały palnik Bunsena na gaz (z

wymiennymi wkładami) – 3szt. 89. Palnik spirytusowy – 20szt. 90. Rurki gumowe – 4szt. 91. Rurki

silikonowe – 4szt. 92. Zestaw zacisków – 20kpl. 93. Zestaw plastikowych pipet Pasteura o całkowitej

pojemności ok. 5 ml – 4szt. 94. Zestaw plastikowych pipet Pasteura o całkowitej pojemności ok. 7 ml -

4kpl. 95. Butelka z zakraplaczem – 20szt. 96. Butelki na roztwory – 20szt. 97. Lejek plastikowy – 20szt.

98. Zestaw szalek Petriego – 40szt. 99. Bagietki – 25szt. 100. Statyw – 12szt. 101. Pęseta plastikowa -

45szt. 102. Igły preparacyjne – 31szt. 103. Zestaw szkiełek podstawowych – 20szt. 104. Zestaw

szkiełek nakrywkowych - 20szt. 105. Pudełko plastikowe na preparaty – 20szt. 106. Bibuła

labolatoryjna – 2szt. 107. Wskaźniki pH – 6szt. 108. Stearyna – 2szt. 109. Kwas solny – 2szt. 110.

Wodorotlenek sodu – 2szt. 111. Tlenek wapnia – 2szt. 112. Spirytus salicylowy – 15szt. 113. Jod

krystaliczny – 3szt. 114. Siarka – 2szt. 115. Gliceryna – 2szt 116. Kwas benzoesowy/benzoesan sodu –

2szt. 117. Siarczan (VI) miedzi (II) – 2szt. 118. Woda utleniona – 15szt. 119. Manganian (VII) poasu -

2szt. 120. Pożywka MS – 1szt. 121. Metale i stopy (zestaw) – 6kpl. 122. Drut miedziany-metr – 1szt.

123. Zestaw akwarystyczny – 10kpl. 124. Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium – 10szt. 125.

Odczynnik do oznaczania chloru w akwarium – 10szt. 126. Kwasomierz glebowy klasyczny – 20szt.

127. Parafilm – 3szt. 128. Mata z włókniny chłonnej – 3szt. 129. Okulary ochronne – 60szt. 130.

Rękawiczki lateksowe – 10szt. 131. Rękawice do gorących przedmiotów – 15szt. 132. Fartuch – 60szt.

133. Suszarka na szkło laboratoryjne – 2szt. 134. Płyta ociekowa – 2szt. 135. Szczotki do mycia szkła -

szczotka do zlewek – 7szt. 136. Szczotki do mycia szkła - szczotka do probówek - 7szt. 137. Szczotki



do mycia szkła - szczotka do lejków – 6szt. 138. Wentylator biurkowy – 8szt. 139. Płyta grzejna – 3szt.

140. Lodówka z zamrażalnikiem – 2szt. 141. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją

temperatury – 2szt. 142. Ładowarka do baterii – 5szt. 143. Drążek teleskopowy – 2szt. 144.

Naczynie/czerpak do pobierania wody – 2szt. 145. Sieć planktonowa podstawowa – 2szt. 146. Sieć

workowa podstawowa – 2szt. 147. Sieć workowa z drążkiem aluminiowym – 4szt. 148. Sitka o różnej

wielkości oczek – 8szt. 149. Krążek Secchiego – 4szt. 150. Linka skalowana – 4szt. 151. Deska do

krojenia – 8szt. 152. Nóż – 8szt. 153. Ogrzewacze – 5szt. 154. Zraszacz – 8szt. 155. Termos – 8szt.

156. Sztywna podkładka z klipsem – 80szt. 157. Łopatka – 15szt. 158. Saperka – 10szt. 159. Pompka

do balonów – 12szt. 160. Pojemnik na ziemię – 8szt. 161. Wiadro – 10szt. 162. Akwarium – 2szt. 163.

Terrarium – 1szt. 164. Małe wąskie akwarium – 2szt. 165. Doniczki - 30szt. 166. Miski – 30szt. 167.

Kuweta – 20szt. 168. Słoiki o pojemności 0,5l/1l – 30szt. 169. Słoiki o pojemności 10 l – 20szt. 170.

Pojemniki plastikowe o pojemności 15 l z przykrywką, z uchwytem do przenoszenia sprzętu i

materiałów20szt. 171. Pojemniki plastikowe o pojemności 30 l z przykrywką, z uchwytem do

przenoszenia sprzętu i materiałów – 20szt. 172. Listwa zasilająca (przedłużacz) z zabezpieczeniem

przeciwprzepięciowym – 9szt. 173. Listwa zasilająca (przedłużacz) z elastyczno-ruchomymi połączeniami

– 9szt. 174. Listwa zasilająca (przedłużacz bryzgoszczelny) – 11szt. 175. Globus indukcyjny – 10szt.

176. Globus fizyczny – 10szt. 177. Globus fizyczny duży – 2szt. 178. Globus konturowy – 10szt. 179.

Globus konturowy podświetlany – 6szt. 180. Polska - mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń – 2szt.

181. Świat - mapa fizyczna – 2szt. 182. Europa - mapa fizyczna – 2szt. 183. Krajobrazy świata - mapa –

2szt. 184. Ochrona przyrody w Polsce - mapa – 2szt. 185. Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu +

plany – 15szt. 186. Obrotowa mapa nieba – 15szt. 187. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami

(skala 1:1) – 2szt. 188. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) – 7szt. 189. Szkielet ryby

– 2szt. 190. Szkielet płaza – 2szt. 191. Szkielet gada – 2szt. 192. Szkielet ptaka – 2szt. 193. Szkielet

ssaka – 2szt. 194. Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy – 2szt. 195. Plansza roślin trujących – 2szt.

196. Plansza grzyby trujące – 2szt. 197. Zestaw plansz - warstwy lasów w różnych strefach

klimatycznych – 2szt. 198. Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem –

2szt. 199. Plansza obrazująca zmysły człowieka – 2szt. 200. Plansza budowa kwiatu, rodzaje

kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni – 2szt. 201. Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów –

2szt. 202. Plansza profili glebowych– 2szt. 203. Plansze etapów rozwoju człowieka – 2szt. 204. Plansza

rodzajów chmur– 2szt. 205. Plansza obiegu wody w przyrodzie – 2szt. 206. Przewodnik - las - 6szt.

207. Przewodnik do rozpoznawania drzew - 6szt. 208. Przewodnik rośliny i zwierzęta - 6szt. 209. Atlas

pogoda i klimat - 6szt. 210. Atlas ptaków w Polsce- 6szt. 211. Atlas owadów - 6szt. 212. Atlas



grzybów - 6szt. 213. Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał - 10szt. 214. Atlas zwierząt

chronionych w Polsce - 10szt. 215. Atlas roślin chronionych w Polsce - 10szt. 216. Atlas geograficzny –

25szt. 217. Atlas przyrodniczy - 25szt. 218. Mały atlas anatomiczny – 25szt. 219. Przewodnik do

rozpoznawania gwiazd - 9szt. 220. Przewodnik do rozpoznawania drzew - 9szt. 221. Przewodnik do

rozpoznawania ptaków - 9szt. 222. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt - 9szt. 223. Przewodnik do

rozpoznawania motyli - 9szt. 224. Przewodnik do rozpoznawania owadów- 9szt. 225. Przewodnik do

rozpoznawania grzybów- 9szt. 226. Plastelina - opakowanie - 13szt. 227. Folia - 50 arkuszy – 8kpl.

228. Gumka-opakowanie – 8kpl. 229. Taśma klejąca wąska – 8szt. 230. Taśma klejąca szeroka – 8szt.

231. Taśma klejąca dwustronna – 8szt. 232. Pinezki, pinezki kolorowe, galwanizowane, pokryte lakierem

(op. min. 50 szt.) – 8szt. 233. Szpilki z kolorowym łebkiem (op. min. 50 szt.) – 8szt. 234. Kalka (ok. 30

arkuszy A1) 235. Spinacze biurowe – 8szt. 236. Spinacze klipsy – 8szt. 237. Magnesy do tablicy (op.

min. 60 szt.) – 8szt. 238. Cukier - kg – 6szt. 239. Soda oczyszczona - kg – 6szt. 240. Kwasek

cytrynowy - 20 g – 10szt. 241. Ocet - 500 ml – 3szt. 242. Denaturat - 500 ml – 6szt. 243. Spirytus

rektyfikowany - 500 ml – 6szt. 244. Woda deminineralizowana - 1 litr – 9szt. 245. Rozpuszczalnik

uniwersalny - 500 ml – 7szt. 246. Zmywacz bezacetonowy - 50 ml – 10szt. 247. Węgiel lekarski – 10szt.

248. Wyciąg z czerwonej kapusty/Czerwona kapusta – 3szt. 249. Zestaw barwników spożywczych –

10szt. 250. Łyżeczki jednorazowe – 10kpl. 251. Tacki jednorazowe – 10kpl. 252. Słomki plastikowe –

10kpl. 253. Słomki 8 mm x 240 mm – 8kpl. 254. Nici/sznurek – 6szt. 255. Żyłki różnej grubości – 6szt.

256. Folia aluminiowa -10szt. 257. Torebki foliowe – 10szt. 258. Patyczki do szaszłyków – 10szt. 259.

Wata bawełniano-wiskozowa, gąbka – 10szt. 260. Pojemnik plastikowy do analizy moczu – 69szt. 261.

Butelka plastikowa – 10szt. 262. Strzykawka jednorazowa – 70szt. 263. Balon – 150szt. 264. Piasek

kwarcowy – 8szt. 265. Żwir – 8szt. 266. Węgiel aktywowany o granulacji 0,43-1,7 mm – 8szt. 267.

Przenośny zestaw do badania wody – 5kpl. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa w

Płouszowicach, Płouszowice Kol. 17, 21-002 Jastków oraz Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Ożarów

160, 24-150 Nałęczów. Część 3 Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa

w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie (szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ): 1. Program komputerowy do wspomagania

rozwoju dzieci – 1szt. 2. Program multimedialny dotyczący zabaw słowem – 1szt. 3. Program

multimedialny dotyczący umiejętności liczenia – 1szt. 4. Program multimedialny usprawniający umiejętność

czytania – 1szt. 5. Program multimedialny usprawniający umiejętność pisania – 1szt. 6. Pomoc

dydaktyczna z ułamkami – 1szt. 7. Poduszki z minkami emocjonalnymi – 1szt. 8. Laminator – 1szt. 9. Gra

zręcznościowa integrująca grupę i rozwijająca komunikację i współpracę – 1szt. 10. Bindownica – 1szt.



11. Gilotyna – 1szt. 12. Szlaczki graficzne do ćwiczeń grafomotorycznych – 1szt. 13. Mikrofon do

nagrywania i odtwarzania – 1szt. 14. Alfabet z obrazkami do nauki czytania i pisania – 1szt. 15. Tabliczka

do ćwiczeń usprawniających grafomotorykę – 1szt. 16. Tabliczka ze szlaczkami do ćwiczeń

usprawniających płynność pisania – 1szt. 17. Tabliczka grafomotoryczna do pisania dwoma rekami –

1szt. 18. Tabliczka grafomotoryczna – do pisania oburącz – 1szt. 19. Rebusy obrazkowe– 1szt. 20.

Domino z sylabami – 1szt. 21. Pomoc edukacyjna, która usprawnia znajomość części mowy jaką jest

rzeczownik – 1szt. 22. Pomoc edukacyjna, która uczy o czasowniku – 1szt. 23. Pomoc edukacyjna,

która zawiera wiadomości o przymiotniku – 1szt. 24. Liczydło z koralików dla ucznia – 5szt 25. Gra

edukacyjna usprawniająca dodawanie i odejmowanie do 100 – 1szt. 26. Gra edukacyjna która

usprawnia mnożenie i dzielenie do 100 – 1szt. 27. Liczmany – kolorowe krążki – 1szt. 28. Pomoc

edukacyjna do czytania treningowego – 1szt. 29. Program komputerowy do wspomagania rozwoju dzieci

– 1szt. 30. Program komputerowy do zajęć o charakterze logorytmicznym – 1szt. 31. Domino z sylabami

– 1szt. 32. Memo gry – 1szt. 33. Memo gry – 1szt. 34. Memo gry – 1szt. 35. Memo gry – 1szt. 36.

Materiał obrazkowy z grami językowymi – 1szt. 37. Program multimedialny do zabaw słowem – 1szt. 38.

Woda niegazowana 1,5l – 240szt. 39. Naczynia jednorazowe – kubeczki (opakowanie 100 szt) – 8szt.

40. Zestaw instrumentów perkusyjnych dla dzieci – 1szt. 41. Mikrofon dla dzieci – 8szt. 42. Memory -

gra pamięciowa do nauki angielskich słówek - 8szt. 43. GRA EDUKACYJNA PASS THE WORD –

gra utrwalająca pisownię po angielsku – 8szt. 44. GRA EDUKACYJNA YES OR NO? - Gra rozwija i

utrwala słownictwo dzieci – 8szt. 45. Podręcznik do gramatyki – 8szt. 46. Fiszki – 8szt. 47. Gra

językowa – domino - do nauki podawania czasu. – 8szt. 48. Gra służąca do nauki konstruowania pytań

w języku angielskim. – 8szt. 49. 250 zadań na słownictwo +250 zagadek – 8szt. 50. Gra planszowa

doskonaląca użycie Future Simple i Present Continuous – 8szt. 51. Puzzle do nauki czasowników

nieregularnych – 8szt. 52. Fiszki – gramatyka dla początkujących – 8szt. 53. Gra ukierunkowana na

poznawanie geografii, kultury i historii Wielkiej Bryt. – 8szt. 54. Repetytorium 8 klasisty – 24szt. 55. 250

ćwiczeń ze słownictwa – 24szt. 56. Gra planszowa - czasy mieszane – 16szt. 57. Gra – III okres

warunkowy – 16szt. 58. Kostka edukacyjna z foliowymi kieszonkami – 8szt. 59. Angielski wachlarz –

8szt. 60. Angielskie dobieranki – gramatyka – 8szt. 61. Fiszki – 4 gry – 8szt. 62. PUZZLE

DREWNIANE MAPA EUROPY –nazwy krajów europejskich po angielsku – 8szt. 63. PUZZLE:

IRREGULAR VERBS – puzzle do nauki czasowników nieregularnych – 8szt. 64. KOSTKI ZACHĘTY

- kostki zachęcające do konwersacji w języku angielskim – 8szt. 65. GRA PLANSZOWA – gra

pozwalająca ćwiczyć rozróżnienie czasów angielskich – 8szt. 66. Gra – II okres warunkowy – 16szt. 67.

Gra – I okres warunkowy – 16szt. 68. Gra planszowa – Present Perfect i Past Simple – 16szt. 69. Kurs



języka niem. zawierający nagrania, słowa i zwroty dnia codziennego – 32szt. 70. Gra planszowa służąca

do nauki słownictwa związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób – 16szt. 71. Domino w języku

niemieckim do nauki podawania czasu. – 16szt. 72. 250 ćwiczeń z gramatyki i 250 zagadek – 16szt. 73.

Kurs języka niem. zawierający nagrania, słowa i zwroty dnia codziennego – 16szt. 74. FISZKI –

czasowniki dla początkujących – 16szt. 75. Bilder-Bingo - gra językowa – 16szt. 76. Książka z

komiksem w języku niemieckim – 16szt. 77. Mat. ćwiczeniowe dla kl.3 zawierające zbiór opisów

doświadczeń przyrodn. – 24szt. 78. Książka przyrodniczo-matematyczna- 24szt. 79. Zbiór ćwiczeń

matematycznych – 24szt. 80. Koła ułamkowe o średnicy 10 cm – 8szt. 81. Lustrzana symetria – 8szt. 82.

Geoplan kolorowy siatka 5x5 – 8szt. 83. Książka z zadaniami zadania, zabawnymi, kolorowymi

ilustracjami + gra edukacyjna o poznawaniu świata – 16szt. 84. Piramida matematyczna M2. W zestawie

znajduje się 49 trójkątów – 16szt. 85. Liczmany – drewniane sześciany – 8szt. 86. Drewniana kostka

układana logiczna – 8szt. 87. Książka przyrodniczo-matematyczna – 24szt. 88. Quizy edukacyjne –

24szt. 89. Magiczne mówiące pióro + plansze dla młodych odkrywców – 24szt. 90. Atlas biologiczny dla

klas 5-6 Szkoły Podstawowej - 16sz. 91. Gra edukacyjna pozwalająca odkrywać świat i jego tajemnice

– 16szt. 92. Tablica suchościeralna z markerem i gąbką A4, - 24szt. 93. Atlas biologiczny dla klas 7-8

Szkoły Podstawowej – 8szt. 94. Gra edukacyjna o budowie ciała ludzkiego, oraz zasady zdrowego

odżywiania – 8szt. 95. Książka Laboratorium w szufladzie. Chemia – 5szt. 96. Zeszyt ćwiczeń do fizyki

dla klasy 8 – 5szt. 97. Podręcznik do informatyki – 16szt. 98. Pendrive – 16szt. Miejsce realizacji

dostaw: Szkoła Podstawowa w Płouszowicach, Płouszowice Kol. 17, 21-002 Jastków oraz Szkoła

Podstawowa w Ożarowie, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów. 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30200000-1

32322000-6

38651000-3

31000000-6

48521000-6

39162100-6

39162100-6



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 21 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Nie dotyczy 



Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Nie dotyczy 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU



POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, ma obowiązek przekazania

zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór

oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 



Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 



Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 



Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 



Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz

następujących przypadków: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia: a) poprzez jego przedłużenie ze

względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania

miejsca realizacji; b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez

Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.; We wskazanych

powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach

wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające

dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 2) poprawy jakości lub innych parametrów

charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną

lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez

producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź

jego elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca

obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji

wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając

jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki

umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 3) zaistnienia zmian

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W

takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji

wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając

jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy Umowy czy też

wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do

Umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę. 2. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w

niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,

za wyjątkiem zmian określonych w § 5 ust. 5. 



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-04-26, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr: 1 Nazwa:
Dostawa sprzętu ICT do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach oraz



Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu

ICT do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A.

Nowaków w Ożarowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ): 1.

urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów)

-2szt. 2. okablowanie strukturalne - umożliwia wykonanie szkolnych sieci komputerowych 1 szpula (305 m)

– 5szt. 3. system zarządzania siecią – oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w

komputerowej w szkole – 2szt. 4. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych

– 3szt. 5. klimatyzator – urządzenie niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń

infrastruktury sieciowej – 4szt. 6. serwer plików NAS - urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS

Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy – 2szt. 7. punkt dostępowy - urządzenie zapewniające

dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego – 1szt. 8. przenośny

komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera -

urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny – 35szt. 9. przenośny komputer dla nauczyciela,

wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera - urządzenia wyposażone

w zainstalowany system operacyjny – 8szt. 10. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie

współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 5szt. 11.

drukarka 3D - urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na

podstawie komputerowego modelu – 3szt. 12. wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do

projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne – 5szt. 13. wielkoformatowe, niskoemisyjne,

interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. wideoprojektory z uchwytem ściennym –

5szt. 14. cyfrowe systemy pomiarowe - służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz

zapamiętywania informacji pomiarowej – 3szt. 15. roboty – urządzenia służące do nauki robotyki i

programowania – 5szt. 16. wizualizer - urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie

(w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu – 4szt. 17. system do

zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie

wynikami, nadzorowanie pracy ucznia – 2szt. 18. dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz

zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym - szafa przystosowana do przechowywania, ładowania i

ochrony laptopów oraz tabletów – 2szt. 19. zasilacz UPS - urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie



pracy urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS) – 1szt. 20.

cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem - urządzenie zapisujące

obraz i dźwięk podobnie jak informacje w pamięci komputera -1szt 21. Aparat fotograficzny – 2szt. 22.

Rzutnik multimedialny -2szt. 23. Ekran do rzutnika multimedialnego -2szt. 24. Odtwarzacz CD z głośnikami -

4szt. 25. Tablica interaktywna – 2 szt. 26. Drukarka – 1szt. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa

w Płouszowicach, Płouszowice Kol. 17, 21-002 Jastków oraz Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Ożarów

160, 24-150 Nałęczów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30200000-1, 32322000-6, 38651000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w

Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

wyposażenia pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach oraz Szkoły



Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi

załącznik do SIWZ): 1. Lupa o śr. 55 mm -9szt. 2. Lupa o śr. 90 mm -9szt. 3. Pudełko do obserwacji

okazów (z 2 lupami) -10szt. 4. Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) – 10szt. 5. Zestaw pudełek do

obserwacji okazów- 10szt. 6. Lornetka – 10szt. 7. Teleskop – 2szt. 8. Mikroskop – wersja zasilana z sieci

i/lub z baterii -7szt. 9. Mikroskop z kamerą USB – 2szt. 10. Zestaw preparatów mikroskopowych -

skrzydła owadów – 4szt. 11. Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne - 4szt. 12. Zestaw

preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków – 4szt. 13. Zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby –

4szt. 14. Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody– 4szt. 15. Zestaw preparatów

mikroskopowych - tkanki człowieka cz. I i II – 4szt. 16. Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki

człowieka zmienione chorobowo– 4szt. 17. Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne –

4szt. 18. Zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda– 4szt. 19. Zestaw preparatów biologicznych - 50

preparatów – 3kpl. 20. Zestaw preparatów biologicznych - 100 preparatów – 2kpl. 21. Taśma miernicza –

6szt. 22. Stoper – 10szt. 23. Termometr z sondą – 10szt. 24. Termometr laboratoryjny – 10szt. 25.

Termometr zaokienny – 7szt. 26. Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii – 8szt. 27.

Waga szalkowa z tworzywa + odważniki – 6szt. 28. waga szalkowa metalowa + odważniki – 6szt. 29.

Kompas – 10szt. 30. Deszczomierz – 10szt. 31. Barometr – 10szt. 32. Wiatromierz – 10szt. 33. Higrometr

– 10szt. 34. Zestaw areometrów – 8kpl. 35. Zestaw siłomierzy – 9kpl. 36. Miernik uniwersalny wielkości

elektrycznych – 10szt. 37. Elektroskop - 8szt. 38. Zestaw pałeczek do elektryzowania – 8kpl. 39. Żarówki

miniaturowe 6 V – 70szt. 40. Żarówki miniaturowe 3,5 V – 50szt. 41. Oprawki do żarówek – 70szt. 42.

Diody LED – 50szt. 43. Przewodniki - 15szt. 44. Izolatory – 15szt. 45. Oporniki - 15szt. 46. Przewody z

zakończeniami typu „krokodylek” – 14szt. 47. Silniczek elektryczny - 15szt. 48. Sygnalizator

piezoelektryczny – 15szt. 49. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych, który zawiera ww elementy

(poz. 20, 21,23, 25,26) + przewody z zakończeniami magnetycznymi i łączniki baterii – 7szt. 50. Baterie

płaskie, alkaliczne - 4,5V – 20szt. 51. Bat. okrągłe alkaliczne - 1,5V – 20szt. 52. Bat. płaskie, typ 6F22 -

9V – 20szt. 53. Zes. magnesów sztabkowych – 10kpl. 54. Zest. magnesów podkowiastych – 10kpl. 55.

Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 10szt. 56. Magnes neodymowy 10szt. 57. Igła magnetyczna –

10szt. 58. Zestaw soczewek – 9kpl. 59. Lusterko płaskie podwójne rozkładane – 9szt. 60. Lusterko

wklęsło-wypukłe – 9szt. 61. Pryzmat (akrylowy lub szklany) - 9szt. 62. Zestaw optyczny – mieszanie barw

(krążek Newtona) – 9kpl. 63. Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach – 9kpl. 64.

Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach- 9kpl. 65. Zestaw klocków – 8kpl. 66. Zestaw

klocków plastikowych – 8kpl. 67. Piłka do tenisa – 9szt. 68. Piłka piankowa do tenisa – 9szt. 69. Zestaw

sprężyn metalowych – 6kpl. 70. Pojemnik próżniowy z pompką – 5szt. 71. Latarki z żarówką o dużej mocy



i laserem czerwonym – 5szt. 72. Zestaw skał i minerałów – 3kpl. 73. Stetoskop – 4szt. 74. Ciśnieniomierz –

5szt. 75. Próbówka szklana - 18 cm, śr. 18 mm – 200szt. 76. Statyw na próbówki - 15szt. 77. Kolba

okragłodenna – 15szt. 78. Kolba stożkowa – 20szt. 79. Zlewka niska plastikowa – 20szt. 80. Zlewka niska

szklana – 20szt. 81. Zlewka duża szklana o pojemności 250 ml – 20szt. 82. Zlewka duża szklana o

pojemności 500 ml – 20szt. 83. Cylinder miarowy plastikowy o pojemności 25 ml – 15szt. 84. Cylinder

miarowy plastikowy o pojemności 50 ml – 15szt. 85. Cylinder miarowy plastikowy o pojemności 100 ml –

15szt. 86. Cylinder miarowy plastikowy o pojemności 250 ml – 15szt. 87. Moździeż z tłuczkiem - 15szt. 88.

Mały palnik Bunsena na gaz (z wymiennymi wkładami) – 3szt. 89. Palnik spirytusowy – 20szt. 90. Rurki

gumowe – 4szt. 91. Rurki silikonowe – 4szt. 92. Zestaw zacisków – 20kpl. 93. Zestaw plastikowych pipet

Pasteura o całkowitej pojemności ok. 5 ml – 4szt. 94. Zestaw plastikowych pipet Pasteura o całkowitej

pojemności ok. 7 ml - 4kpl. 95. Butelka z zakraplaczem – 20szt. 96. Butelki na roztwory – 20szt. 97. Lejek

plastikowy – 20szt. 98. Zestaw szalek Petriego – 40szt. 99. Bagietki – 25szt. 100. Statyw – 12szt. 101.

Pęseta plastikowa - 45szt. 102. Igły preparacyjne – 31szt. 103. Zestaw szkiełek podstawowych – 20szt.

104. Zestaw szkiełek nakrywkowych - 20szt. 105. Pudełko plastikowe na preparaty – 20szt. 106. Bibuła

labolatoryjna – 2szt. 107. Wskaźniki pH – 6szt. 108. Stearyna – 2szt. 109. Kwas solny – 2szt. 110.

Wodorotlenek sodu – 2szt. 111. Tlenek wapnia – 2szt. 112. Spirytus salicylowy – 15szt. 113. Jod

krystaliczny – 3szt. 114. Siarka – 2szt. 115. Gliceryna – 2szt 116. Kwas benzoesowy/benzoesan sodu –

2szt. 117. Siarczan (VI) miedzi (II) – 2szt. 118. Woda utleniona – 15szt. 119. Manganian (VII) poasu - 2szt.

120. Pożywka MS – 1szt. 121. Metale i stopy (zestaw) – 6kpl. 122. Drut miedziany-metr – 1szt. 123.

Zestaw akwarystyczny – 10kpl. 124. Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium – 10szt. 125. Odczynnik

do oznaczania chloru w akwarium – 10szt. 126. Kwasomierz glebowy klasyczny – 20szt. 127. Parafilm –

3szt. 128. Mata z włókniny chłonnej – 3szt. 129. Okulary ochronne – 60szt. 130. Rękawiczki lateksowe –

10szt. 131. Rękawice do gorących przedmiotów – 15szt. 132. Fartuch – 60szt. 133. Suszarka na szkło

laboratoryjne – 2szt. 134. Płyta ociekowa – 2szt. 135. Szczotki do mycia szkła - szczotka do zlewek – 7szt.

136. Szczotki do mycia szkła - szczotka do probówek - 7szt. 137. Szczotki do mycia szkła - szczotka do

lejków – 6szt. 138. Wentylator biurkowy – 8szt. 139. Płyta grzejna – 3szt. 140. Lodówka z zamrażalnikiem

– 2szt. 141. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury – 2szt. 142. Ładowarka do baterii

– 5szt. 143. Drążek teleskopowy – 2szt. 144. Naczynie/czerpak do pobierania wody – 2szt. 145. Sieć

planktonowa podstawowa – 2szt. 146. Sieć workowa podstawowa – 2szt. 147. Sieć workowa z drążkiem

aluminiowym – 4szt. 148. Sitka o różnej wielkości oczek – 8szt. 149. Krążek Secchiego – 4szt. 150. Linka

skalowana – 4szt. 151. Deska do krojenia – 8szt. 152. Nóż – 8szt. 153. Ogrzewacze – 5szt. 154. Zraszacz

– 8szt. 155. Termos – 8szt. 156. Sztywna podkładka z klipsem – 80szt. 157. Łopatka – 15szt. 158.



Saperka – 10szt. 159. Pompka do balonów – 12szt. 160. Pojemnik na ziemię – 8szt. 161. Wiadro – 10szt.

162. Akwarium – 2szt. 163. Terrarium – 1szt. 164. Małe wąskie akwarium – 2szt. 165. Doniczki - 30szt.

166. Miski – 30szt. 167. Kuweta – 20szt. 168. Słoiki o pojemności 0,5l/1l – 30szt. 169. Słoiki o

pojemności 10 l – 20szt. 170. Pojemniki plastikowe o pojemności 15 l z przykrywką, z uchwytem do

przenoszenia sprzętu i materiałów20szt. 171. Pojemniki plastikowe o pojemności 30 l z przykrywką, z

uchwytem do przenoszenia sprzętu i materiałów – 20szt. 172. Listwa zasilająca (przedłużacz) z

zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym – 9szt. 173. Listwa zasilająca (przedłużacz) z elastyczno-ruchomymi

połączeniami – 9szt. 174. Listwa zasilająca (przedłużacz bryzgoszczelny) – 11szt. 175. Globus indukcyjny –

10szt. 176. Globus fizyczny – 10szt. 177. Globus fizyczny duży – 2szt. 178. Globus konturowy – 10szt. 179.

Globus konturowy podświetlany – 6szt. 180. Polska - mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń – 2szt. 181.

Świat - mapa fizyczna – 2szt. 182. Europa - mapa fizyczna – 2szt. 183. Krajobrazy świata - mapa – 2szt.

184. Ochrona przyrody w Polsce - mapa – 2szt. 185. Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany –

15szt. 186. Obrotowa mapa nieba – 15szt. 187. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) –

2szt. 188. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) – 7szt. 189. Szkielet ryby – 2szt. 190.

Szkielet płaza – 2szt. 191. Szkielet gada – 2szt. 192. Szkielet ptaka – 2szt. 193. Szkielet ssaka – 2szt. 194.

Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy – 2szt. 195. Plansza roślin trujących – 2szt. 196. Plansza grzyby

trujące – 2szt. 197. Zestaw plansz - warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych – 2szt. 198. Plansza

wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem – 2szt. 199. Plansza obrazująca zmysły

człowieka – 2szt. 200. Plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni – 2szt. 201.

Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów – 2szt. 202. Plansza profili glebowych– 2szt. 203.

Plansze etapów rozwoju człowieka – 2szt. 204. Plansza rodzajów chmur– 2szt. 205. Plansza obiegu wody w

przyrodzie – 2szt. 206. Przewodnik - las - 6szt. 207. Przewodnik do rozpoznawania drzew - 6szt. 208.

Przewodnik rośliny i zwierzęta - 6szt. 209. Atlas pogoda i klimat - 6szt. 210. Atlas ptaków w Polsce- 6szt.

211. Atlas owadów - 6szt. 212. Atlas grzybów - 6szt. 213. Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał -

10szt. 214. Atlas zwierząt chronionych w Polsce - 10szt. 215. Atlas roślin chronionych w Polsce - 10szt.

216. Atlas geograficzny – 25szt. 217. Atlas przyrodniczy - 25szt. 218. Mały atlas anatomiczny – 25szt. 219.

Przewodnik do rozpoznawania gwiazd - 9szt. 220. Przewodnik do rozpoznawania drzew - 9szt. 221.

Przewodnik do rozpoznawania ptaków - 9szt. 222. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt - 9szt. 223.

Przewodnik do rozpoznawania motyli - 9szt. 224. Przewodnik do rozpoznawania owadów- 9szt. 225.

Przewodnik do rozpoznawania grzybów- 9szt. 226. Plastelina - opakowanie - 13szt. 227. Folia - 50 arkuszy

– 8kpl. 228. Gumka-opakowanie – 8kpl. 229. Taśma klejąca wąska – 8szt. 230. Taśma klejąca szeroka –

8szt. 231. Taśma klejąca dwustronna – 8szt. 232. Pinezki, pinezki kolorowe, galwanizowane, pokryte



lakierem (op. min. 50 szt.) – 8szt. 233. Szpilki z kolorowym łebkiem (op. min. 50 szt.) – 8szt. 234. Kalka

(ok. 30 arkuszy A1) 235. Spinacze biurowe – 8szt. 236. Spinacze klipsy – 8szt. 237. Magnesy do tablicy

(op. min. 60 szt.) – 8szt. 238. Cukier - kg – 6szt. 239. Soda oczyszczona - kg – 6szt. 240. Kwasek

cytrynowy - 20 g – 10szt. 241. Ocet - 500 ml – 3szt. 242. Denaturat - 500 ml – 6szt. 243. Spirytus

rektyfikowany - 500 ml – 6szt. 244. Woda deminineralizowana - 1 litr – 9szt. 245. Rozpuszczalnik

uniwersalny - 500 ml – 7szt. 246. Zmywacz bezacetonowy - 50 ml – 10szt. 247. Węgiel lekarski – 10szt.

248. Wyciąg z czerwonej kapusty/Czerwona kapusta – 3szt. 249. Zestaw barwników spożywczych – 10szt.

250. Łyżeczki jednorazowe – 10kpl. 251. Tacki jednorazowe – 10kpl. 252. Słomki plastikowe – 10kpl.

253. Słomki 8 mm x 240 mm – 8kpl. 254. Nici/sznurek – 6szt. 255. Żyłki różnej grubości – 6szt. 256. Folia

aluminiowa -10szt. 257. Torebki foliowe – 10szt. 258. Patyczki do szaszłyków – 10szt. 259. Wata

bawełniano-wiskozowa, gąbka – 10szt. 260. Pojemnik plastikowy do analizy moczu – 69szt. 261. Butelka

plastikowa – 10szt. 262. Strzykawka jednorazowa – 70szt. 263. Balon – 150szt. 264. Piasek kwarcowy –

8szt. 265. Żwir – 8szt. 266. Węgiel aktywowany o granulacji 0,43-1,7 mm – 8szt. 267. Przenośny zestaw

do badania wody – 5kpl. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa w Płouszowicach, Płouszowice

Kol. 17, 21-002 Jastków oraz Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6, 39162100-6, 48521000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część

nr:
3 Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach

oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A. Nowaków w Ożarowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pomocy

dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. A. i A.

Nowaków w Ożarowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ): 1. Program

komputerowy do wspomagania rozwoju dzieci – 1szt. 2. Program multimedialny dotyczący zabaw słowem –

1szt. 3. Program multimedialny dotyczący umiejętności liczenia – 1szt. 4. Program multimedialny

usprawniający umiejętność czytania – 1szt. 5. Program multimedialny usprawniający umiejętność pisania –

1szt. 6. Pomoc dydaktyczna z ułamkami – 1szt. 7. Poduszki z minkami emocjonalnymi – 1szt. 8. Laminator –

1szt. 9. Gra zręcznościowa integrująca grupę i rozwijająca komunikację i współpracę – 1szt. 10. Bindownica

– 1szt. 11. Gilotyna – 1szt. 12. Szlaczki graficzne do ćwiczeń grafomotorycznych – 1szt. 13. Mikrofon do

nagrywania i odtwarzania – 1szt. 14. Alfabet z obrazkami do nauki czytania i pisania – 1szt. 15. Tabliczka do

ćwiczeń usprawniających grafomotorykę – 1szt. 16. Tabliczka ze szlaczkami do ćwiczeń usprawniających

płynność pisania – 1szt. 17. Tabliczka grafomotoryczna do pisania dwoma rekami – 1szt. 18. Tabliczka

grafomotoryczna – do pisania oburącz – 1szt. 19. Rebusy obrazkowe– 1szt. 20. Domino z sylabami – 1szt.

21. Pomoc edukacyjna, która usprawnia znajomość części mowy jaką jest rzeczownik – 1szt. 22. Pomoc

edukacyjna, która uczy o czasowniku – 1szt. 23. Pomoc edukacyjna, która zawiera wiadomości o

przymiotniku – 1szt. 24. Liczydło z koralików dla ucznia – 5szt 25. Gra edukacyjna usprawniająca

dodawanie i odejmowanie do 100 – 1szt. 26. Gra edukacyjna która usprawnia mnożenie i dzielenie do 100 –

1szt. 27. Liczmany – kolorowe krążki – 1szt. 28. Pomoc edukacyjna do czytania treningowego – 1szt. 29.

Program komputerowy do wspomagania rozwoju dzieci – 1szt. 30. Program komputerowy do zajęć o

charakterze logorytmicznym – 1szt. 31. Domino z sylabami – 1szt. 32. Memo gry – 1szt. 33. Memo gry –

1szt. 34. Memo gry – 1szt. 35. Memo gry – 1szt. 36. Materiał obrazkowy z grami językowymi – 1szt. 37.

Program multimedialny do zabaw słowem – 1szt. 38. Woda niegazowana 1,5l – 240szt. 39. Naczynia

jednorazowe – kubeczki (opakowanie 100 szt) – 8szt. 40. Zestaw instrumentów perkusyjnych dla dzieci –

1szt. 41. Mikrofon dla dzieci – 8szt. 42. Memory - gra pamięciowa do nauki angielskich słówek - 8szt. 43.

GRA EDUKACYJNA PASS THE WORD – gra utrwalająca pisownię po angielsku – 8szt. 44. GRA

EDUKACYJNA YES OR NO? - Gra rozwija i utrwala słownictwo dzieci – 8szt. 45. Podręcznik do



gramatyki – 8szt. 46. Fiszki – 8szt. 47. Gra językowa – domino - do nauki podawania czasu. – 8szt. 48. Gra

służąca do nauki konstruowania pytań w języku angielskim. – 8szt. 49. 250 zadań na słownictwo +250

zagadek – 8szt. 50. Gra planszowa doskonaląca użycie Future Simple i Present Continuous – 8szt. 51.

Puzzle do nauki czasowników nieregularnych – 8szt. 52. Fiszki – gramatyka dla początkujących – 8szt. 53.

Gra ukierunkowana na poznawanie geografii, kultury i historii Wielkiej Bryt. – 8szt. 54. Repetytorium 8

klasisty – 24szt. 55. 250 ćwiczeń ze słownictwa – 24szt. 56. Gra planszowa - czasy mieszane – 16szt. 57.

Gra – III okres warunkowy – 16szt. 58. Kostka edukacyjna z foliowymi kieszonkami – 8szt. 59. Angielski

wachlarz – 8szt. 60. Angielskie dobieranki – gramatyka – 8szt. 61. Fiszki – 4 gry – 8szt. 62. PUZZLE

DREWNIANE MAPA EUROPY –nazwy krajów europejskich po angielsku – 8szt. 63. PUZZLE:

IRREGULAR VERBS – puzzle do nauki czasowników nieregularnych – 8szt. 64. KOSTKI ZACHĘTY -

kostki zachęcające do konwersacji w języku angielskim – 8szt. 65. GRA PLANSZOWA – gra pozwalająca

ćwiczyć rozróżnienie czasów angielskich – 8szt. 66. Gra – II okres warunkowy – 16szt. 67. Gra – I okres

warunkowy – 16szt. 68. Gra planszowa – Present Perfect i Past Simple – 16szt. 69. Kurs języka niem.

zawierający nagrania, słowa i zwroty dnia codziennego – 32szt. 70. Gra planszowa służąca do nauki

słownictwa związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób – 16szt. 71. Domino w języku niemieckim do

nauki podawania czasu. – 16szt. 72. 250 ćwiczeń z gramatyki i 250 zagadek – 16szt. 73. Kurs języka niem.

zawierający nagrania, słowa i zwroty dnia codziennego – 16szt. 74. FISZKI – czasowniki dla

początkujących – 16szt. 75. Bilder-Bingo - gra językowa – 16szt. 76. Książka z komiksem w języku

niemieckim – 16szt. 77. Mat. ćwiczeniowe dla kl.3 zawierające zbiór opisów doświadczeń przyrodn. –

24szt. 78. Książka przyrodniczo-matematyczna- 24szt. 79. Zbiór ćwiczeń matematycznych – 24szt. 80.

Koła ułamkowe o średnicy 10 cm – 8szt. 81. Lustrzana symetria – 8szt. 82. Geoplan kolorowy siatka 5x5 –

8szt. 83. Książka z zadaniami zadania, zabawnymi, kolorowymi ilustracjami + gra edukacyjna o poznawaniu

świata – 16szt. 84. Piramida matematyczna M2. W zestawie znajduje się 49 trójkątów – 16szt. 85.

Liczmany – drewniane sześciany – 8szt. 86. Drewniana kostka układana logiczna – 8szt. 87. Książka

przyrodniczo-matematyczna – 24szt. 88. Quizy edukacyjne – 24szt. 89. Magiczne mówiące pióro + plansze

dla młodych odkrywców – 24szt. 90. Atlas biologiczny dla klas 5-6 Szkoły Podstawowej - 16sz. 91. Gra

edukacyjna pozwalająca odkrywać świat i jego tajemnice – 16szt. 92. Tablica suchościeralna z markerem i

gąbką A4, - 24szt. 93. Atlas biologiczny dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej – 8szt. 94. Gra edukacyjna o

budowie ciała ludzkiego, oraz zasady zdrowego odżywiania – 8szt. 95. Książka Laboratorium w szufladzie.

Chemia – 5szt. 96. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy 8 – 5szt. 97. Podręcznik do informatyki – 16szt. 98.

Pendrive – 16szt. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa w Płouszowicach, Płouszowice Kol. 17,

21-002 Jastków oraz Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów.



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


